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  چكيده 
نقـش آفرينـي مـردم در    انتخابات يكي از مظاهر اصلي دموكراسي در عصر حاضر است و با توجه بـه  

ـاي    هميت قرار گرفتـه اسـت.   ابيش از گذشته مورد توجه و  تعيين حاكمان، سـازمان فضـايي و الگوه
ـاي  دهنـدگان در حـوزه  هاي متفاوت در رفتار سياسـي رأي برآمده از انتخابات، وجود نگرش فضايي ه

ـادي، سياسـي، فرهنگـي و      عوامـل   دهند.گوناگون انتخابيه را نشان مي ـايي، اقتص ـاي جغرافي و متغيره
ـتند. متغيـر همسـايگي و        براجتماعي  راي و نظر مردم و الگوي راي كانديـداهاي انتخابـاتي مـوثر هس

باشـد. ايـن   ميو مذهبي منطقه يكي از مهمترين عوامل موثر بر الگوي راي كانديداها ميي قوهايژگيو
ـاري بـه دنبـال    هـا و دادهاي هتحليلي و با استناد به منابع معتبر كتابخان - پژوهش با روش توصيفي ي آم

الگـوي راي   سكونت در شهر و روستا بـر منطقه  ومذهب ، متغير همسايگيسه بررسي و تحليل نقش 
 باشد.ميدر حوزه انتخابيه قائنات و زيركوه ميكانديداها در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسال

ـته اسـت   الگوي راي در موثري متغير همسايگي نقش دهد ميي پژوهش نشان هايافته . كانديـداها داش
ديداها موثر بوده اسـت؛به  عالوه بر اين، عامل مذهب و اقليت مذهبي اهل سنت نيز در الگوي راي كان

متمايل به دولت(  نحوي كه همانند انتخابات رياست جمهوري اهل سنت اقبال بيشتري به كانديداهاي
ـاوت آراء كانديـداها در منـاطق شـهري و        انـد هاصالح طلب داشت اعتدال) و ـا وجـود تف . در نهايـت ب
تاثير معناداري در الگـوي   لستقمبه طور مناطق شهري و روستايي  ،سكونت راي دهندگان درروستايي

  .استراي دهي نداشته 
  .، مجلسقاينات و زيركوهمتغير همسايگي، مذهب،  جغرافياي انتخابات، :يديواژگان كل

  

D
O

I:
 1

0.
22

06
7/

p
g.

v2
i7

.7
36

29
 



 شماره سوم       هاي جغرافياي سياسي                          مجلّة پژوهش                                              106

 

  مقدمه  - 1
دانند كه از راه مكانيزم انتقال اراده ملت به حكومت ميدموكراسي را مديريت  قانونمند جامعه سياسي 

ـاهر      )Mojtahedzadeh، 2007: 83(آيدميبراي اداره سرزمين به اجرا در  در عصـر حاضـر يكـي از مظ
است. دموكراسي بدون برگزاري انتخابـات ممكـن نيسـت و     انتخابات اصلي دموكراسي و مردم ساالري ،

كشوري كه انتخابات نداشته باشد در حقيقت فاقد دموكراسي است.در واقع، با شكل گيري دموكراسـي و  
ـاي امـروز    هاتوسعه حق راي همگاني،انتخابات به عنوان يكي از مهمترين جلوه ي زندگي سياسـي در دني

ـتقلي بـا عنـوان       اهميت انتخابات به .درآمده است حدي است كه امروزه درجغرافياي سياسـي شـاخه مس
 حـق  جامعه دموكراتيـك  يك در. (Pishgahi fard, 2008:111) جغرافياي انتخابات به وجود آمده است

 توجه بايد اين حال، است، با شهروندي حق تريناساسي حكومتها بركناري يا و انتخاب حق آن پي در و راي

ـالص  ديدگاه منعكس كننده ندرت به انتخابات نتيجه كه كرد و جغرافيـا    اسـت  راي دهنـدگان  منطقـي  و خ
 : است از عبارت انتخابات بر جغرافيا تاثير رويكرد دو .دارد كنندهاي تعيين بسيار نقش روند، اين در همچنان

 سـاختار  كـه  آنگاه دوم و گذارد،مي تاثير مردم انتخاباتي هايگيريتصميم بر محلي عوامل كه نخست زماني

 گيـري  راي الگوي فضايي، بعد از  .(jounz,2007:252)دهدمي تغيير را نتايج نظام راي گيري، جغرافيايي

بررسي تاثير ي جغرافياي سياسي است كه به هاجغرافياي انتخابات يكي از شاخه كهاي هگون به است متنوع
ــاي انتخابــاتي    ــا و رفتاره ــايي در تصــميم گيريه ــل جغرافي ــيعوام ــردازدم  & Kaviyani Rad) پ

Gharebegi,2017:25).   به عبارت ديگر، جغرافياي انتخابات در حقيقت كاربست جغرافياي سياسـي در
جغرافيـايي بـه   در واقع، رويكردي (losian,1991:260). ي اداري  استهانتايج انتخاباتي بر حسب حوزه

ـته از تنـوع نگـرش و     مقوله دموكراسي و انتخابات، كه در آن الگوهاي رفتار سياسي شهروندان كه برخاس
آيـد و مـورد   مطالبات آنها از ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي، حقوقي حاكم است به صورت نقشه در مـي 

كردهاي ناهمسان كشورهاي مختلف گيرد.تعاريف متعدد از جغرافياي انتخابات به دليل رويبررسي قرار مي
در ايـران از  ميانتخابات مجلس شوراي اسال) pishgahifard baei& 2009:59,(به مقوله انتخابات است

شود كه در ميي مهم و يكي از مهمترين مظاهر نقش آفريني مردم در حكومت محسوب هاجمله انتخابات
ــراي حضــور   ــواحي مختلــف، نماينــدگان خــود را ب در  دوره چهارســاله مجلــس شــوراي آن مــردم ن

ـاي نـواحي قـانوني انتخابـاتي     ميانتخاب مياسال كنند.طبق قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، مرزه
مستقل از مرزهاي تقسيمات سياسي كشور است و معموال چند شهرستان يك ناحيه و يا حوزه انتخاباتي را 
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ناحيه ، تعداد نمايندگان از يك تا سـي نماينده(شـهر   دهند كه با توجه به جمعيت ساكن در هر ميتشكيل 
تهران) متغير است. معموال مرز و وسعت هر ناحيه ويا حوزه انتخاباتي با توجه بـه عوامـل انسـاني، بافـت     

گردد. از طرفي در ميزان آراي كانديداها عوامل مختلفي ميفرهنگي و قومي، وضعيت سرزميني و ... تعيين 
ـيالت نامزدهـا،   ميمله موثر است كه از آن ج توان به محل تولد، سكونت و زندگي كانديداها، ميزان تحص

و مذهبي مردم منطقه، رقابتهاي ميان احزاب، عملكرد ميسطح برخورداري و سواد مردم منطقه، وضعيت قو
حزب و گروه  و ... اشاره نمود. در اين پژوهش  نقش متغير همسايگي،متغير مذهب و همچنين نگرش و 

تار انتخاباتي اهالي شهرها و روستاها در توزيع فضايي آراي كانديداهاي دهمين دوره انتخابـات مجلـس   رف
  در حوزه شهرستانهاي قاينات و زيركوه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.ميشوراي اسال

  پيشينه تحقيق  - 2
ي محدودي صـورت گرفتـه   هاژوهشدر مورد جغرافياي انتخابات در استان خراسان جنوبي تاكنون پ

صورت نگرفته است. در ادامه مطلب به اختصـار  در حوزه انتخابيه قاينات و زيركوه پژوهشي است، ليكن 
در مقطـع  اي هپايـان نامـ   1394سال در شود: ميي صورت گرفته در اين حوزه اشاره هابه برخي پژوهش
تحليل الگوي فضايي انتخابـات  با عنوان رشته جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ارشد 

ـتان خراسـان    فردوس، طبس سرايان و بشرويه انتخاباتي حوزهدر ميمجلس شوراي اسالدوره دهم  در اس
توصيفي بـه بررسـي   - با رويكرد تحليلي .اين پايان نامهتوسط آقاي عباس صنعتي انجام شده استجنوبي 

دهـد  مـي اين پژوهش نشان  پردازد . نتايج بدست آمده ازميوي فضايي انتخابات در اين حوزه انتخابيه الگ
ـيمات سياسـي فضـا    ايـن   در الگوي راي دهي درسطح حوزه انتخابيه متاثر از متغير همسايگي است وتقس

ي بـا  ديگـر نامـه  پايـان  .همچنين ي فضايي شده استهاي مكاني وائتالفهاحوزه انتخابيه منجر به رقابت
حـوزه  ميبررسي عوامل موثر بر رفتار رأي دهي؛ مطالعه موردي: انتخابات مجلـس شـوراي اسـال   "عنوان 

ي ايـن  هـا انجـام شـده اسـت.يافته   در دانشگاه تربيت مـدرس  1395در سال   "انتخابيه خواف و رشتخوار
ترتيب بيشترين تاثير را بر دهد متغيرهاي مذهب، گرايش سياسي و حس تعلق مكاني به ميپژوهش نشان 

  در حوزه انتخابيه مذكور داشته است.ميرفتار راي دهندگان در ده دوره انتخابات مجلس شوراي اسال
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 يق تحق روش - 3

ـيوه      .شـود ميتحليلي محسوب – اين مقاله ازنظرماهيت و روش توصيفي ـات مـورد نيـاز بـه ش اطالع
ـاثير متغيرهـاي مختلـف         هاي دولتي گردآوو مراجعه به ارگاناي هكتابخان ري شـده اسـت. بـا توجـه بـه ت

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي بر رفتار انتخاباتي و راي دهـي شـهروندان و در نتيجـه الگـوي راي     
نامزدها، اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال است كه متغير همسايگي، مذهب و سكونت شهروندان در 

ر نوع راي و نظر آنها و الگوي راي كانديداها در منطقه مورد مطالعـه  مناطق شهري و روستايي چه تاثيري ب
  داشته است؟

   ينظر يمبان - 4
  انتخابات - 1- 4

 :amid, 2000اسـت اختيـار كـردن    به معناي برگزيدن و» نخب« از ريشه عربي فعل » انتخابات« واژه

اي است براي برگزيدن تعداد معيني از افـراد از ميـان   در كاربرد رايج آن به معناي روش يا شيوه و)  (280
 (Ghazi, 1994:102).انـد شمار كثيري از كساني كه براي تصدي يك منصب يا مقام خود را نامزد كـرده 

ـتن  تا درگيري عدم از سياسي نطام در فعاليت سطوح مختلف در فرد درگيري سياسي، مشاركت  مقـام  داش

 بـه  را مـردم  زندگي شيوه كردن عقالني و سياسي قدرت در ساخت دگرگوني مولفه اين زيرا است؛ سياسي

 حكومت در مردم نقش بيانگر و سياسي توسعه يهااز شاخصه يكي انتخابات ارتباط، همين در  .دارد دنبال

 و مـردم  و حكومـت  رابطـه  نشانگر انتخابات در مردم ميزان مشاركت و آن اجراي انتخاباتي، قوانين  .است
انتخابات بـه عنـوان بـارزترين و قابـل      (kaviyani rad &veysi,2008:4) است آنان اجتماعي وضعيت
از منظر  (tavassoli,2003:125)شود ميمحسوب ترين نوع مشاركت مردم در عرصه سياسي گيرياندازه

(داراي  ) و مكانمنـد زودهنگاميا  ايدورهميان ،ايدورهپايان، زمانمند (دموكراتيك فراينديانتخابات اجرايي،
 ). انتخابـات paye,1992:70( رودبه شمار مي ساالرمردمجوامع در ي) مقياس محلي، فرامحلي و سراسر

 يهـا سياسـت  تعيين گران، حكومت از : تعيين عبارتند كه دارد اساسي كاركرد سه دموكراتيك، يهانظام در
 حكومـت  يعنيميعمو قدرت از مشروعيت سلب يا اعطا سرانجام، و سياسي يهاگرايش و حكومت كلي

    (kaviyani rad ,2007:486). است
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  جغرافياي انتخابات  - 2- 4
جغرافياي انتخابات رويكردي جغرافيايي به مقوله دموكراسي و انتخابات است كه در ان الگوهاي رفتار 
سياسي شهروندان كه برخاسته از تنوع نگرش و مطالبات انها از ساختارهاي اقتصادي ، فرهنگي ، حقـوقي  

ريف مختلفـي از  تعـا (kaviyani rad, 2013:36) شـود مـي آيد و بررسـي  ميحاكم استبه صورت نقشه در 
  جغرافياي انتخابات ارائه شده كه به مهمترين آنها در قالب جدول زير اشاره شده است:

  

  تعاريف جغرافياي انتخابات - 1جدول 
  منبع تعريف

 (johnston 1989:92)  مطالعه ابعاد جغرافيايي سازماندهي ، مديريت و نتايج انتخابات

  (pattie 2006:2)  انتخاباتي تحليل برهمكنشي فضا ، مكان و فرايندهاي 

ي جغرافيايي به عنوان بستري براي انتخاب نمايندگان در سطوح مختلف هامحدودهمطالعه 
 (horn 1999:940)  و ملي اي همحلي ، ناحي

 (kireev 2007) فضاي جغرافياييبرتوسعه فرايندهاي سياسيمطالعه

 hermine 2008:7) سياسي روندهاي راي گيري- تحليل اقتصادي

 hazeznia& kaviyani)   مطالعه الگوهاي فضايي توزيع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافيا، انتخابات و قدرت 
rad ,2004:123)  

بررسي و تحليل الگوي فضايي راي گيري و قدرت، تاثير عوامل جامعه شناختي و محلي بر 
 (oxford 2004 :170)  رفتار راي گيري

مطالعه همبستگي بين عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و الگوي رفتار سياسي افراد 
  (hazeznia,2006:36 )  در انتخابات 

  (zarghani,2012:45)منبع : 
  

بـه عنـوان   جغرافياي انتخابات ي اصلي تعاريف در جدول باال مشخص است، هاهمچنان كه از هسته
ي جغرافيايي به عنوان بستري براي انتخاب نمايندگان هامطالعه محدودهزير مجموعه جغرافياي سياسي به 

و ملي متمركز است و در اين چارچوب به بررسي و تحليل الگوي فضايي راي اي هدر سطوح محلي، منطق
گيري و قدرت، تاثير عوامل جامعه شناختي و محلي بر رفتار راي گيري، آثار راي گيري بر محيط و ترسيم 

سـه جنبـه   رجغرافياي انتخابـات ب تبيين حوزه مطالعاتي در  جانسونيلور و تپردازد. ميانتخاباتي  يهاحوزه
تاكيـد   نماينـدگي بر ي يجغرافيانهايتا تاثيرات رأي گيري و  برجغرافيايي عوامل تأثيرات،جغرافياي رأي گيري

رأي  ، الگوهـاي گيـري  حث جغرافياي رأيمبدر بر اين اساس  (taylor & Johnston, 2007:5).اندهكرد
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 تأثيرات جغرافيايي مبحث در ؛شودميي آماري استفاده هاو رويهقرار گرفته و از نقشه  مورد بررسي گيري
تاثير عوامل مكـاني و مـوقعيتي بـر راي پرداختـه      فيزيكي وي تاثير محيط طبيعي و هاجنبه بهدهي ر رأي ب

ي انتخاباتي و همچنين ميـزان تناسـب   هاسي حوزهبه برر جغرافياي نمايندگيمبحث نهايت شود و در مي
به اعتقاد صاحب نظران رفتار انتخابـاتي   شود.ميپرداخته  تعداد آراو يا حزب با  هر حوزهتعداد نمايندگان 

ـا و مشـكالت جامعـه    هـا معيار شناخت نگرشـها، برداشـت  شهروندان زبان گوياي مردم است و  ، تنگناه
ي هـا ي رفتـاري مكـان  هانتايج  راي گيري بر روي نقشه، نشانگر تفاوتنابراين توزيع شود. بميمحسوب 

  (hazeznia,2012:151 ) مختلف است
  حوزه انتخاباتي - 3- 4

 محيط در را سياسي نظام  ،)سياسي نواحي يا(هم از جدا انتخاباتي يهاحوزه در مردم نمايندگان انتخاب

 اين در كنند،مي تكميل را كشور سياسي نقشه انتخاباتي، يهاحوزه ازاي همجموع آن، در كه آوردمي وجود به

 نقـش  سياسي، جغرافياي واحدهاي مقام در كه روندمي شمار به سياسي نواحي انتخاباتي، يهافرآيند حوزه

 بـه  كشور بندي ناحيه ، انتخابات برگزاري زمينه پيش و الزمه .(kaviyani rad,2007:482 )دارند  آفريني

 .شودمي استفاده انتخاباتي يهاحوزه ايجاد معيار عنوان به عامل جمعيت از عموماٌ .است انتخاباتي يهاحوزه

 سـطوح  در واحدها اين از پيوسته هم به يهابخش از يا تركيبي كامل اداري واحد نوعي انتخاباتي حوزه هر

ـات مجلـس شـوراي    . با توجه به اينكـه در   (kaviyani rad,2007:490 ) است محلي و ملي كالن انتخاب
انتخـاب  ميمردم مناطق مختلف كشور نمايندگاني را براي عضويت و حضور  در مجلـس شـوراي اسـال   

ي جغرافيايي هاو...)، ويژگيميكنند ، نياز است با توجه به عوامل انساني (جمعيت، تطابق فرهنگي و قومي
ي انتخاباتي( حوزه انتخابـاتي)  هانواحي و محدودهو سرزميني  ، قانون انتخابات و ...  ابتدا نسبت به تعيين 

اقدام شود. پس از مشخص شدن اين نواحي و كانديدا شدن افراد در هر حوزه،  انتخابات براي مشـخص  
شدن نماينده هر حوزه برگزار و كانديداهايي كه باالترين آرا را كسب نمايند به عنـوان نماينـده مـردم هـر     

را خواهند داشت. بنابراين  طبق تعريـف حـوزه انتخابـاتي    ميشوراي اسال حوزه امكان راهيابي به مجلس
رزي مشـخص و تعـداد معينـي نماينـده     عبارت است از محدوده جغرافيايي شناخته شـده قـانوني بـا مـ    

haghighi,1991:6) (         ـين بديهي است كه بـا توجـه بـه محـدوديت تعـداد نماينـدگان مجلـس و همچن
ـيمات سياسـي فضـا منطبـق       هالزوما محدودهگستردگي تقسيمات سياسي ،  ـاي تقس ي انتخاباتي بـا مرزه
  است. تري تقسيمات كشوري ( شهرستان) گستردههاي انتخاباتي  از محدودههانخواهد بود و معموال حوزه
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  الگوهاي فضايي راي - 4- 4
سياسـي   هـاي متفـاوت در رفتـار   سازمان فضايي و الگوهاي فضايي برآمده از انتخابات، وجود نگرش

دهند. در واقع، در رفتار شناسي راي دهندگان اين هاي گوناگون انتخابيه را نشان ميدهندگان در حوزهرأي
شود راي دهنده به اين تصميم برسد كه به شخص خاص ميسوال مهم مطرح است كه چه عواملي باعث 

ـاردايم    ـناختي،    و الگوهـاي مخت  هـا يا حزب خاص راي دهد. براي پاسخ به ايـن سـوال پ لـف جامعـه ش
رسد ميبه نظر  البته (parchami, 2007:44)روانشاختي،اقتصادي و...توسط انديشمندان مطرح شده است.

ـناختي يـا روان    منطقي نباشد اگر به رفتار راي دهي افراد از منظر يك مدل واحد (نظير يك مدل جامعه ش
رفتار راي دهي در عصر حاضر تحت تاثير شود، ميشناختي) بنگريم، بلكه همچنان كه در شكل زير ديده 

ـاب  هاعوامل و زمينه        ي مختلفي است و راي دهندگان تصميمات خود را بر مبناي معيارهاي متفـاوتي انتخ
  .كنندمي

  
  متغيرهاي موثر بر رفتار انتخاباتي شهروندان (تصميم راي دهنده در انتخاب كانديدا) - 1نمودار

(Zarghani, 2015:88)  
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ـادي، سياسـي،      غهمچنانكه در نمودار باال مشخص است، مت يرها و عوامـل مختلـف جغرافيـايي، اقتص
ـتند.   - اجتماعي برخـي از  فرهنگي و فردي بر نوع تصميم شهروندان در راي به يك نامزد خاص مـوثر هس

ـ    ات بـا  مهمترين الگوهاي فضايي حاكم بر انتخابات ايران كه عمدتا در جامعه شناسـي و جغرافيـاي انتخاب
  .اندهبه اختصار معرفي شد در ادامه مطلب شود عنوان خاستگاه راي شناخته مي

  الگوي راي همسايگي
يكي از پر كاربردترين الگوهاي راي، الگوي راي همسايگي يا جستار زاد بـوم و تـاثير آن در انتخـاب    

انسان ذاتا موجودي اجتماعي است و طي تعامـل و   (kaviyani rad,2014:44).كانديداها گوناگون است
پذيرد و هـم بـا توجـه بـه توانـايي و      ميمراوداتي كه با افراد اجتماع دارد هم از محيط پيراموني خود تاثير 

ـاني محـل سـكونت     ظرفيت خود اين امكان را دارد كه بر محيط پيراموني خود اثرگذار باشد. موقعيت مك
ـين كننـده طيـف همسـاي      ـنايان اوسـت      گانفـرد، تعي ـتان و يـا آش  (Hazeznia, 2012:152).و  يـا دوس

ـترين   هاخانواده،همسايگان،اقوام،محيطكار،گروههاي اجتماعي، محله و ... از جمله محيط يي است كـه بيش
گيري افراد دارد. اهميت محله و ناحيه در مورد افراد از الگويي  نهايت تصميم در وتاثير را بر نگرش، رفتار 

بيشترين تاثيرگذاري كـه تـاكنون ( در    و  شود كه خود پيامد اثري جغرافيايي استميبسيار معروف ناشي 
زنـدگي افـراد    خصوص نوع خاصي از  رفتار مثال راي گيري ) مورد توجه قرار گرفته است درباره ناحيـه 

ـتان و  «يي كـه بـه بررسـي تـاثير    هادر واقع، پژوهش (taylor & Johnston,2007:178).بوده است دوس
دهد تمايل مردم به راي دادن به نامزدهاي محلي بيشتر ميدر الگوي آراء انجام شده است نشان » همسايگان

ناطق يـا  در م هانيز بر الگوي راي مردم مهم است زيرا احزاب و گروه» محل يا منطقه«است. همچنين تاثير
  ).Gallaher,2011:69آوردند(ميمحالتي كه خاستگاه يا كانون حضور آنهاست نتايج بهتري به دست 

توان در ذيل متغير همسايگي تعريف كرد. عالقه به بوم و سرزمين در سرشـت  ميمفهوم زادگاه را نيز 
باشد. بـا  ميت افراد بشر نهفته است و در حقيقت سرزمين يكي از عوامل  اصلي موثر در شكل گيري هوي

شـوند و يـا   ميتوجه به اينكه افرادي كه اهل يك منطقه جغرافيايي هستند ( در يك موقعيت مكاني متولد 
به دليل تحصيل ، اشتغال و ...) نسبت به يكديگر احساس  اندهبراي مدت زماني در آن مكان سكونت داشت

؛ محلي گرايي نوعي احساس و انگيزه دروني در  تعلق ، همانند پنداري و هويت مشترك دارند. در حقيقت
افراد ساكن در محله خاص است كه ارزشهاي مرتبط با نحوه ادراك از مكان و محل زيست را بر ارزشهاي 

ـايگي از    (hazeznia & partners,2012:8)دهـد  ميي ديگر ترجيح هافراتر از محل يا محل تـاثير همس
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ـبات       يي مانند هااست كه با واژهميمفاهي ـنش، تاثيرپـذيري و تاثيرگـذاري مكـان ، مناس زادگاه /زادبـوم ، ك
به بياني ديگر ، عنصـر   (zarghani & razavi nejad,2013:115) ماعي و حس مكان در ارتباط استاجت

ـين مسـاله اسـت كـه     .فاصله از محل تولد و زندگي كانديداها در راي آوري آنها اهميت بسـزايي دارد  هم
دهند ميه افراديكه از نظر فاصله جغرافيايي به ايشان نزديكترند تمايل بيشتري نشان شود مردم بميموجب 

  ي جغرافيايي شان دورتر است. هاتا افرادي كه  فاصله
  الگوي راي ايدئولوژيك

ـتالف و چنـدگانگي در آنهـا راه      در اسالم يك سلسله مباني و اصول مسلم داريم كه به هيچ وجـه اخ
اگر آن اصول و مباني رعايت شـوند، ارائـه    شود.به منزله شكستن دين محسوب مي ندارد و خروج از آنها

ـاكم و غالـب باشـد ممنـوع       هر نظر و تشكيل هر جرياني، هرچند مخالف با دستگاه فكري و سياسـي ح
كنند با استفاده نيست. اما در هر صورت وقتي پاي انتخابات به ميان آيد جريانات فكري گوناگون سعي مي

ـتن خـود     تفاسير گوناگون از ايدئولوژي حاكم خود را به آن نزديك كرده و توجياز  هي بـراي مقبـول دانس
، لذا با استفاده از اين روش سعي در جمع آوري آراء مردم دارند. بنابراين تأثير جغرافيـاي قـدرت بـر    بيابند
ـته   دهي به انتخابات ممكن است پيامدهاي گونادهي و نقش ايدئولوژي در شكلرأي گون جغرافيـايي داش

و از    (kaviyani rad,2013:94)باشد و الگوي راي خاصي را شكل دهد كه همگون يا ناهمگون باشـد 
برند. به طور مثال الگوي راي حاكم در برخي از منـاطق اهـل   آن به عنوان الگوي راي ايدئولوژيكي نام مي

قه راي دادن به شخص يا اشخاصي را عنـوان  كند و سران مذهبي آن منطسنت ايران از اين الگو تبعيت مي
  كنند.يك وظيفه شرعي مطرح و مردم نيز از آن تبعيت مي

  الگوي راي چهره سياسي مناطق
ها و فضاهاي جغرافيايي در اثر عوامل بسيار گوناگوني در مرور زمان بـه نـوع خاصـي از    برخي مكان

ردم در اين مناطق همـواره رويكـرد خـاص از    شوند. مهاي گوناگون شهره ميالگوي رفتاري در انتخابات
ـته و سـعي   ميهاي مذهبي ، سياسي ، قـو اي نسبت به كانديداها ، احزاب ، چهرهپيش تعيين شده و ... داش

هاي گوناگون حفظ كنند. حتي در برخـي مواقـع ايـن راي دادن بـه     كنند كه همان رويه را در انتخاباتمي
كند. از اين برآيند چهره خاصي از آن منطقه شـكل  جامعه ايجاد مي اي يك اجبار اجتماعي دروني درگونه

شود. چهره سياسي مناطق گونـاگون در گـذر   خواهد گرفت كه به عنوان چهره سياسي منطقه از آن ياد مي
زمان و به تدريج ممكن است تغييراتي داشته باشد اما اين تغييرات معموال آرام است. به طور مثال پيروزي 
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در ايالت كاتالونيا اسپانيا معرفـي   همگرائي دموكراتيك كاتالونيايش بيني شده كانديداهايي كه حزب از قبل پ
اي و قوم نشين به احزاب اصـالح طلـب در   نمايد و يا جهت گيري الگوي راي دهي در نواحي حاشيهمي

ـا از حـزب   كند،همچنين الگوي راي دهي سياه پوستان و طرفـداري  ايران از روند مشخصي پيروي مي آنه
  (pishgahi fard,2014:101) هايي در اين زمينه هستنددموكرات مثال

  نقشه انتخاباتي
ـائل كشـور اسـت و      ـا و مس آراء بيانگر ديدگاه و نگرش راي دهندگان نسبت به كانديداها ، رويكرده

تقسيمات كشوري ي هاتواند به صورت منطقي و يا احساسي ابراز گردد.در بيشتر كشورها در كنار نقشهمي
دهد هر بخش از كشور به كدام ، ميشود كه نشان ميي انتخاباتي نيز ترسيم هاي انتخاباتي ، نقشههاو حوزه
ترسيم نقشه الگوي رفتـار راي   (kaviyani rad,2013:77) ، طيف و جريان سياسي گرايش دارندحزب 

از   (hazeznia & partners,2012:153) تارهاي جغرافياي انتخابات اسـت جسگيري يكي از ديرپاترين 
ـا  وجـود  و فضـايي  پـراكنش  ايـن  ميـان  كهاي هگون به است متنوع گيري راي الگوي فضايي، بعد  و بنگاهه

 از يكي راي دهندگان رفتار ترسيم نقشه رو اين از .باشدمي برقرار همبستگي اجتماعي و اقتصادي واحدهاي

در انتخاباتهـاي مختلـف    (kaviyani rad,2007:489).اسـت  انتخابـات  جغرافيـاي  جستارهاي ديرپاترين
انديـداها ، عوامـل   شود كه تحت تاثير شخصيت كميرويكردهاي متفاوتي از سوي راي دهندگان مشاهده 

عوامل جغرافيايي ، عوامل انساني و جمعيتي ، وضعيت اقتصادي و عملكرد نماينـدگان   ،سياسي و فرهنگي
ناحيه مشخص نيز الگوها و رفتارهاي انتخاباتي متفاوتي در زمانهاي  در گذشته متغير است. حتي مردم يك

ـار راي دهنـدگان در نـواحي     ميي مختلف از خود  بروز هاو دوره دهند چه رسد به بررسي و رصـد  رفت
كنـد كـه نـواحي مختلـف چـه      ميي انتخاباتي مشخص هابراي هر دوره انتخابات ، ترسيم نقشه مختلف.

و به چه طيفـي از ديـدگاهها و يـا كانديـداها گـرايش       اندهانتخابات از خود بروز دادرويكرد و رفتاري در 
ي انتخاباتي برخي نواحي مشخص براي ها. شايان ذكر اينكه به رغم وجود برخي شباهتها در نقشه اندهداشت
ي ، فرهنگـي و  ي مختلف انتخاباتي ، ليكن با توجه به سياليت و تغيير ديدگاههاي سياسي ، اقتصادهادوره

ي مختلف بوده هاي انتخاباتي فاقد ثبات و پايداري در دورههااجتماعي راي دهندگان در طول زمان ، نقشه
  و متفاوتند. 
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  حقيقمحيط شناسي ت - 5
 استان خراسان جنوبي - 1- 5

ـتان، بـا مصـوبه    اين است.  بيرجند در شرق ايران واقع شده و مركز آن، شهر خراسان جنوبي استان اس
 مسـاحت .ايجـاد شـد   1382و پس از تقسيم استان خراسان به سه استان، در سـال  ميمجلس شوراي اسال

جمعيـت   1390 بر اساس سرشـماري سـال    وباشد ميكيلومتر مربع  150797,17استان خراسان جنوبي 
ر نفـ  768898جمعيت آن برابر با   1395و طبق سرشماري سال نفر  662534برابر  خراسان جنوبي استان
  .شهر است 28دهستان و  61بخش،  25شهرستان،  11استان داراي .اين باشدمي

  

  
  تقسيمات سياسي استان خراسان جنوبي - 1نقشه

  )www.birjand.ac.ir( منبع: سايت دانشگاه بيرجند

  

و هر حوزه يك نماينده در مجلـس شـوراي   است ستان خراسان جنوبي داراي چهار حوزه انتخاباتي ا
  ي انتخابيه در شكل زير مشخص است:هاي حوزههامحدوده دارد.مياسال
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  ي انتخاباتي استان خراسان جنوبيهاحوزه - 2 جدول
  مركزيت حوزه انتخاباتي  حوزه انتخاباتي تعداد نماينده نقشه

 
  بيرجند  و خوسف بيرجند و درميان  1

 
  فردوس  فردوس،طبس، سرايان و بشرويه  1

 
  اتاينق  نات و زيركوهايق  1

 
  نهبندان  نهبندان و سربيشه  1

  

  قاينات و زيركوه  حوزه انتخاباتي - 2- 5
باشد. اين حوزه ميشهرستانهاي قاينات و زيركوه شامل شهرستانهاي قاينات و زيركوه حوزه انتخاباتي 

جمعيت حوزه انتخابـاتي قاينـات و زيركـوه طبـق      باشد.ميميداراي يك نماينده در مجلس شوراي اسال
  نفر  بوده است. 156336 برابر با1395سال  سرشماري

  قايناتشهرستان 
است. اين شهرستان قرار گرفته استان خراسان جنوبي در شمال به مركزيت شهر قاين شهرستان قائنات 
، از جنوب شهرستان سرايان ، از غرب بهاستان خراسان رضوي از گناباد و خواف هاياز شمال به شهرستان

 7502مساحت اين شهرستان بالغ بر .محدود شده است شهرستان زيركوه و از شرق به شهرستان بيرجند به
ـتان   . اردلومتر فاصله ديك 180حدود  ن تا مرز افغانستانيشهر قا.باشدكيلومتر مربع مي جمعيت ايـن شهرس

نفـر   57495، 1390طبق سرشماري سـال   .باشدمي نفر  116181 برابر با 1395سال طبق سرشماري سال 
ـتان داراي سـه    نفر در مناطق غيرشهري ( روستايي) ساكن هستند.  54089در مناطق شهري و  ايـن شهرس

) و نيمبلـوك  - خضري دشت بيـاض - آرين شهر- اسفدن- قائن، پنج شهر()نيمبلوك - مركزي - سده(بخش
  باشد.مي) نيمبلوك - مهيار - كرغند - قائن - پيشكوه - پسكوه - آفريز - سده هشت دهستان (
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  تقسيمات سياسي شهرستان قاينات - 2نقشه 

  http://www.sk-ghaen.irمنبع: پايگاه فرمانداري قاينات

  شهرستان زيركوه
 قاين واقع شـده  ستانشهر شمال شرق استان و شرق درزيركوه به مركزيت شهر حاجي آبادشهرستان 

ـتان قاينـات بـوده     ـتان   1391در سـال  است. اين شهرستان كه قبال يكي از بخشهاي تابعه شهرس از شهرس
استان خراسان  ل به شهرستان خوافازشهرستان زيركوه از شما.ارتقا يافتو به شهرستان مستقل جدا قاينات 
از شرق به كشور افغانستان و از غرب به شهرستان قـاين محـدود    ،از جنوب به شهرستان درميان  ،رضوي

  .شده است

  
  شهرستان زيركوهتقسيمات سياسي  - 3قشه ن

  http://www.sk-zirkooh.irزيركوه منبع: پايگاه فرمانداري 
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ـال  . باشدميكيلومتر مربع  9185مساحت شهرستان زيركوه  جمعيت اين شهرستان طبق سرشماري س
نفر از جمعيت شهرستان در مناطق  7337،   1390طبق سرشماري سال  .استبوده   40155برابر با   1395

- مركزي(اين شهرستان داراي سه بخشنفر در مناطق غيرشهري(روستايي)ساكن هستند. 33480شهري و 
 - زيركـوه  - زهـان  - پترگان - بهناباد - افين) و شش دهستان(زهان - حاجي آباددو شهر ( )،شاسكوه - زهان

شهرستان با  طول مرز مشتركاست و كيلومتر 85افغانستان اصله مركز شهرستان از مرز ف باشد.مي)شاسكوه
  )فرمانداري شهرستان زيركوه پايگاه( منبع  .باشدميكيلومتر  147كشور افغانستان 

  ي تحقيقهايافته - 6
در حوزه انتخاباتي قاينات و زيركوه هشـت كانديـدا   ميدر دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسال

  باشد:مينهايي ايشان به شرح ذيل  آرايو درصدميحضور داشتند كه اسا
  

( منبع فرمانداري و زيركوه اتقاين حوزهميتوزيع آراي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسال - 3جدول 
  قاينات)شهرستان 

 درصد تعداد آراء نام و نام خانوادگي كانديدا رديف

 %2/35 30011 فرهاد فالحتي 1

 %2/32 27448 جواد هروي 2

 %6/26 22638 اسماعيليعلي 3

 %1/2 1823 يقويمحمد عل 4

 %0/2 1701 ن احمد زاده فرديمحمد حس 5

 %5/1 1306 محمدرضا عرب پور 6

 %2/0 164 يبلوطيمهد 7

 %2/0 124 ينيقايمحسن علو 8

 %100 85213 مجموع آرا

  
ـترين راي را كسـب نمودنـد از       نظـر سياسـي داراي   از ميان كانديداهاي فوق سه كانديـدايي كـه بيش

: آقاي فرهاد فالحتي داراي ديدگاههاي اصـولگرايانه و مـورد حمايـت جريانـات     اندهديدگاههاي زير بود
اصولگرا ، آقاي جواد هروي مورد حمايت جريان متمايل به دولت ( اعتدال) و آقاي علي اسماعيلي داراي 

  وده است.ديدگاههاي اصالح طلبانه و مورد حمايت جريانات اصالح طلب ب



 119...                       كانديداهاي راي الگوي در مذهب و همسايگي متغير نقش تحليل            سال دوم          

 

عوامل متعددي بر توزيع فضايي آراي موثرند كه ما در ايـن تحقيـق سـه مقولـه همسـايگي ، مـذهب       
  دهيم .ميرا مورد بررسي قرار شهري يا روستايي  در مناطق سكونت و

  همسايگي بر الگوي راي كانديداها تاثير متغير - 1- 6
دهد. همچنان كـه در  ميهمسايگي نشان نقشه زير الگوي راي كانديداهاي را بر اساس متغير جدول و 

نقشه و جدول به خوبي مشهود است متغير همسايگي نقش موثري در الگوي راي كانديداها داشته اسـت؛  
 در انـد ه، توانستاندهرا به خود اختصاص دادميحتي كانديداهايي كه در سطح حوزه انتخابيه درصد بسيار ك

  را به خود اختصاص دهند. ي آن مناطقخود درصد بسيار بااليي از آرازادگاه 
  

  وضعيت آراء كانديداها در محل تولد - 4جدول

 رديف
نام و نام خانوادگي

 كانديدا
 محل تولد 

تعداد آرا در محل
  تولد

تعداد آراي كل در 
  محل تولد

آرا در  درصد
 محل تولد

 %6/24  21165 5205 شهرقاين فرهاد فالحتي 1

 %45  21165 9546 شهرقاين جواد هروي 2

 %96 733 705 روستاي بيهود علي اسماعيلي 3

 %39  11518 4506 *1بخش نيمبلوك علي اسماعيلي 1- 3

 %57  2391 1369 آرين شهر محمد علي قوي 4

5 
محمد حسين احمدزاده

 فرد

روستاي شهرك
 قدس

480  657  73% 

 %43  392 17 روستاي كرشك محمدرضا عرب پور 6

 %10  873 87 غيربومي مهدي بلوطي 7

 %1/0  21165 34 شهر قاين محسن علوي قايني 8

  

دهد، متغير همسايگي در الگـوي راي  تحليل الگوي راي كانديداها بر اساس متغير همسايگي نشان مي
آقاي اسماعيلي بيشترين تاثير را داشته است به نحوي كه ايشان در محل تولد خود ( روستاي بيهود) حـائز  

كه روستاي محل تولد آقاي اسماعيلي  –درصد از كل آراء ماخوذه شده است. حتي در بخش نيمبلوك  96
رصد كل آراء  را كسـب نمايـد. عـالوه بـر ايـن متغيـر       د 40وي توانسته حدود  - در آن بخش واقع است

                                                            
 بخش نيمبلوك مي باشد. روستاي بيهود جزو. *1



 شماره سوم       هاي جغرافياي سياسي                          مجلّة پژوهش                                              120

 

همسايگي در الگوي راي آقايان احمدزاده فرد و قوي نيز تاثير زيادي داشته است به نحوي كه ايـن دو بـه   
. تاثير متغير همسـايگي در  انددرصد مجموع آراء خود را در محل تولد خود داشته 53درصد و  73ترتيب 
درصد از مجموع  40راي آقايان هروي و عرب پور مشهود بوده است كه حدود هاي بعدي در الگوي رتبه

آراي كسب شده اين دو در محل تولد آنها بوده است. آقاي فالحتي با توجه به وجـود كانديـداي ديگـر (    
آقاي هروي) درصد كمتري از آراي شهر قاين را به خود اختصاص داده است. آقاي محسن علوي قـايني  

قايني دارد ليكن با توجه به عدم سكونت در شهرستان، زياد شناخته شده نبودن و همچنين  اگر چه اصالت
ـته با توجه به اينكه كانديداهاي شناخته شده ، آراي محـدودي را بـه خـود    انـد تر اهل شهر قاين وجود داش

  اختصاص داده است. 

  
  رد مطالعهتاثير متغير همسايگي در الگوي راي كانديداها در منطقه مو - 4نقشه

  

متغير همسايگي در الگـوي راي   دهد،ميتحليل الگوي راي كانديداها بر اساس متغير همسايگي نشان 
حـائز  ( روستاي بيهود) آقاي اسماعيلي بيشترين تاثير را داشته است به نحوي كه ايشان در محل تولد خود 

 كه روستاي محل تولد آقاي اسماعيلي – . حتي در بخش نيمبلوك است درصد از كل آراء ماخوذه شده 96
درصد كل آراء  را كسـب نمايـد. عـالوه بـر ايـن متغيـر        40وي توانسته حدود  - است در آن بخش واقع

همسايگي در الگوي راي آقايان احمدزاده فرد و قوي نيز تاثير زيادي داشته است به نحوي كه ايـن دو بـه   
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. تاثير متغير همسـايگي در  اندهدر محل تولد خود داشتدرصد مجموع آراء خود را  53درصد و  73ترتيب 
درصد از مجموع  40ي بعدي در الگوي راي آقايان هروي و عرب پور مشهود بوده است كه حدود هارتبه

آقاي فالحتي با توجه به وجـود كانديـداي ديگـر (    آراي كسب شده اين دو در محل تولد آنها بوده است. 
قـايني   يآقاي محسن علوآراي شهر قاين را به خود اختصاص داده است. آقاي هروي) درصد كمتري از 

اگر چه اصالت قايني دارد ليكن با توجه به عدم سكونت در شهرستان، زياد شناخته شده نبودن و همچنين 
ـت  تربا توجه به اينكه كانديداهاي شناخته شده ، آراي محـدودي را بـه خـود    انـد هاهل شهر قاين وجود داش

  داده است. اختصاص 
  وي راي كانديداهاتاثير متغير مذهب بر الگ - 2- 6

ي عقيدتي از جمله عوامل موثر بـر الگـوي   هاي اجتماعي و فرهنگي به ويژه مذهب و نگرشهامتغير
دهد در كشورهاي ديگـر پيـروان   مينشان  هاي مطالعات و پژوهشهارود. يافتهميراي كانديداها به شمار 

ـتر تمايـل دارنـد        كاتوليك مذهب يا   & taylor) پروتستان مـذهب بـه كانديـداهاي حـزب خاصـي بيش

Johnston,2007:84)       و اين عمدتا به اين دليل است كه عقايـد و ديـدگاههاي مـذهبي آن كانديـداها را
ي چنـد دوره انتخابـات رياسـت    هـا در ايـران نيـز تحليـل يافتـه     دانند.ميبه عقايد و منافع خود  ترنزديك

ـتر بـه نامزدهـاي اصـالح طلـب راي       ميي قـو هـا دهـد عمـدتا اقليـت   ميجمهوري نشان  و مـذهبي بيش
ـاثير متغيـر مـذهب و بـه طـور         (Kaviyani, 1392, zarghani, 1394).دهندمي در اين پـژوهش نيـز ت

گرفت. در محدوده مـورد  ي اهل سنت در الگوي راي كانديداها مورد بررسي قرار هامشخص نقش اقليت
مطالعه چهار روستاي بزرگ اهل سنت(روستاهاي فندخت،بهمن آباد، ملكي، حسـن آبـاد و چـاه عميـق)      

  در قالب جدول زير آمده است. - به ترتيب از بيشترين به كمترين - وجود دارد كه مجموع آراي كانديداها 
  

  وضعيت آراء كانديداها در مناطق سني نشين - 5 جدول
  درصد آراي مناطق سني نشين تعداد آراء نام و نام خانوادگي كانديدا رديف

 7/60 1737 جواد هروي 1

  2/23 665 علي اسماعيلي 2
 6/15 447 فرهاد فالحتي 3

 17/0 5 محمدرضا عرب پور 4

 11/0 3 ن احمد زاده فرديمحمد حس 5

 07/0 2 ينيقايمحسن علو 6
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  5ادامه جدول 
  درصد آراي مناطق سني نشين تعداد آراء خانوادگي كانديدانام و نام رديف

 03/0 1 محمد علي قوي 7

 03/0 1 مهدي بلوطي 8
  100 2861 مجموع آرا 

  
ميزان آراي كانديداها در مناطق سني نشين حوزه انتخابيـه نشـان   همچنانكه در نقشه زير مشهود است، 

ي مـذهبي و بـه طـور    هـا رياست جمهوري در ايران، اقليتدهد كه تقريبا همانند الگوي راي انتخابات مي
اصـالح   متمايل به دولـت ( اعتـدال) و    مشخص اهل سنت در منطقه مورد مطالعه عمدتا به دو كانديداي

. چنانكه سهم آقاي هروي از كل مجموع آراي اهل سنت در محدوده روستاهاي اندهداد بيشتري طلب راي
  درصد بوده است. 2/23رصد و اقاي اسماعيلي د  7/60مذكور 

  

  
  ثير متغير مذهب در الگوي راي كانديداها در منطقه مورد مطالعهأت - 5نقشه 
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  اروستايي) بر الگوي راي كانديداه–ثير متغيرمنطقه محل سكونت(شهري أت - 3- 6
ـتر     درحوزه انتخابيه قاينات و زيركوه تمركز جمعيت در مناطق روستايي نسبت به منـاطق شـهري بيش

درصد مردم حوزه انتخابيه قاينات و زيركوه در مناطق شهري و  43همانگونه كه در جدول زير آمده  است.
درصد آرا متعلق  40آراي انتخاباتي نيز از مجموع كل درصد مردم نيز در مناطق روستايي ساكن هستند.  57

باشد كه بيانگر ميزان مشاركت تقريبا يكسان ميروستايي  درصد آرا متعلق به مناطق 60به مناطق شهري و 
  باشد.ميمناطق شهري و روستايي در انتخابات 

  در حوزه انتخاباتي آراتوزيع و جمعيت توزيع  - 6 جدول
 درصد كل آرا توزيع آرا درصد جمعيت توزيع جمعيت

 6/40 34605 يآراي نقاط شهر 43 67378 يساكن در نقاط شهر

 4/59 50608 ييآراي نقاط روستا 57 88958 يينقاط روستاساكن در 

 100 85213 قاينات و زيركوه 100 156336 قاينات و زيركوه

  

از ، ديدگاهها و سطح رفاه و امكانات در مناطق شهري و روستايي ،  هابا توجه به تفاوت سطح نگرش
ميزان .متفاوت از يكـديگر باشـد   تواندميرفتار انتخاباتي و الگوهاي راي دهي در اين مناطق ديدگاه نظري 

  در جدول زير آمده است. ي قاينات و زيركوهدر حوزه انتخاباب آراي كانديداها در مناطق شهري و روستايي
  

  را در مناطق شهري و روستاييآتوزيع  - 7جدول 

  آراي شهري نام و نام خانوادگي كانديدا رديف
درصد آرا از كل 

  شهري
آراي 
  غيرشهري

درصد آرا از كل 
  غيرشهريآراي 

 6/39  20018 9/28 9993 فرهاد فالحتي 1

 4/29  14861 36 12587 جواد هروي 2

 4/26  13360 27 9278 علي اسماعيلي 3

 6/0  335 3/4 1488 يقويمحمد عل 4

 2  1031 2 670 ن احمد زاده فرديمحمد حس 5

 6/1  824 4/1 482 محمدرضا عرب پور 6

 3/0  132 09/0 32 يبلوطيمهد 7

 1/0  47 2/0 77 ينيقايمحسن علو 8

  100 50608 100 34605 مجموع آرا
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كه آراي كانديداها در منـاطق شـهري و   سازدميتحليل الگوي راي مناطق شهري و روستايي مشخص 
ـين  ميروستايي  از الگوي خاصي پيروي ن كند و آراي مناطق شهري و روستايي تقريبا به صورت متعادل ب

درصـد از   10اكثر كانديداها توزيع شده است. به عنوان نمونه آراي آقاي فالحتي در مناطق شهري حدود 
ـتايي   5آراي مناطق روستايي كمتر است ، آراي آقاي هروي در مناطق شهري حدود  درصد از مناطق روس

و آراي آقايان  درصد از مناطق روستايي بيشتر است 4.آراي آقاي قوي در مناطق شهري حدود بيشتر است
ـتايي برابـر      اسماعيلي ، احمدزاده فرد ، عرب پور ، بلوطي و علوي قايني تقريبا در منـاطق شـهري و روس

  است.

 نتيجه گيري - 7

ـاي مختلفـي بـر تصـميم نهـايي راي       آدر فر يند انتخابات در كشورهاي دموكراتيك عوامـل  و متغيره
متعدد موثر هستند.به عبارت ديگر، الگوي راي كانديداها دهندگان در انتخاب يك كانديدا از ميان داوطلبان 

ي فــردي و شخصــيتي كانديــداها، متغيرهــاي كــالن هــايي چــون ويژگــيهــالفــهؤدر انتخابــات تــابع م
باشد. ميي دهندگان أي فردي و شخصيتي رهااجتماعي و در نهايت ويژگي - سياسي،اقتصادي و فرهنگي

ـيالت، قوميـت و مـذهب،      در اين چارچوب به طور طبيعي متغيرهاي ـيت،ميزان تحص ي چون سـن، جنس
ي پيشين، تقيدات مذهبي و سطح فرهنگـي در  هاوضعيت اقتصادي، تعلق مكاني، حافظه تاريخي و تجربه

ـين  ع راي به يـك يـا چنـد كانديـدا نقـش مـؤ      ي دهندگان در نوأمقياس فردي در بين ر ثري دارد. همچن
د جنسيت، ميزان تحصيالت،  وضعيت ظاهري، قدرت بيـان،  ي فردي و شخصيتي كانديداها ماننهاويژگي

و پايگاه اقتصـادي  ميي قوهافرهمندي و پايگاه اجتماعي، وابستگي حزبي، سابقه اجرايي و مديريتي، پيوند
اقتصـادي،اجتماعي و   تـر ي افراد به كانديداها دارد و در نهايت متغيرهاي كلـي أنيز نقش موثري در ميزان ر

ـارج كشـور،ايدئولوژي    هاستسياسي مانند سيا و اقدامات حكومت و ساير بازيگران در سطح داخل و خ
و  هـا ي اجتماعي، نخبگان، رهبران ديني و مراجع ، شخصيتهانظام حاكم، گفتمان غالب رسانه اي، شبكه

ر مـا  در كشـو به طور طبيعي ير گذار ديگر در اين حوزه هستند.أثو مذهبي و ....نيز متغيرهاي تميبزرگان قو
ـتند و  ؤي داوطلبـان مـ  أو الگـوي ر ي دهنـدگان  أرعوامل و متغيرهاي بر رفتارهاي انتخاباتي نيز اين  ثر هس

و انتخابات شوراهاي شـهر و  مينوع انتخابات(رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسال توجه به عمدتا با 
، نحـوه و ميـزان ايـن عوامـل و      شوندميكانديدا  هاكه افراد در ان حوزهاي هحوزه انتخابيهمچنين و روستا)
  متفاوت است. متغيرها
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ـتا) در        ،پژوهشاين در  نقش سه متغير همسايگي ، مذهب و منطقـه محـل سـكونت ( شـهر يـا روس
ـتانهاي قاينـات و زيركـوه مـورد      ميانتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسال در حوزه انتخابـاتي شهرس

ـين متغيرهـاي مـورد بررسـي در الگـوي ر      مي ي پژوهش نشانها. يافتهبررسي قرار گرفت ي أدهـد، در ب
كانديداها در زادگاه ميتقريبا تماو  داشته است در الگوي راي دهيموثري متغير همسايگي نقش كانديداها، 

عـدم  ناشـي از   ، در زادگـاه خـود  ي كمتر  برخـي كانديـداها   و البته علت رأ. خود حائز اكثريت آرا شدند
 عدم فعاليت و تبليغاتو  ر منطقهد ترو مشهور تررقيب شناخته شدهود كانديداهاي سكونت در زادگاه، وج
منطقـه  ي أمذهب نيـز در الگـوي ر  همسايگي، نقش متغير متغير عالوه بر .باشدمي كافي در زمان انتخابات

و الگـوي  ثير اين متغير در رفتار انتخابـاتي مـردم   ي پژوهش نشان از تأهامورد بررسي قرار گرفت كه يافته
ي داوطلبان بوده است. بدين ترتيب همانند انتخابات رياست جمهوري در طي چند دوره اخير، در ايـن  أر

در روستاهاي اهل سنت و  اندهانتخابات نيز اهل سنت عمدتا به طيف اصالح طلب مرسوم سياسي راي داد
ـت اصـالح طلـب توا  متمايل به دولـت ( اعتـدال)و    هاياحوزه انتخاباتي كانديد اكثريـت آراي راي   انـد هنس

ي و روستايي) ، ردر خصوص متغير منطقه سكونت ( شهدر نهايت را به دست آورند.اهل سنت دهندگان 
سـكونت  محـل  تاثير معنادار و مستقل متغيـر  با وجود تفاوت آراء كانديداها در مناطق شهري و روستايي، 

كانديداها مورد تاييد قرار ي أرمردم و الگوي  ي دهيتار رأرفي دهندگان در مناطق شهري و روستاييدر أر
تحت تاثير سـاير عوامـل از جملـه اثـر      )روستايي - شهريسكونت (رسد مولفه منطقه ميبه نظر نگرفت. 

 .استمذهبي قرار  گرفته  - و متغيرهاي قومي همسايگي، ديدگاههاي سياسي كانديداهامتغير
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